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59 غيررسميهاي مندسازي سكونتگاهني كوتاه توامرور تجربه

و توسعه  1389زمستان-20شماره-جغرافيا
 12/12/1387: وصول مقاله
 2/12/1388: تأييد نهايي
59-78: صفحات

 هاي غيررسميي كوتاه توانمندسازي سكونتگاهمرور تجربه
 كرمانشاهنمونه شهر

 دكتر كيومرث ايراندوست
 شهرسازي دانشگاه كردستاناستاديار

 چكيده
و ويژگي در سكونتگاههاي غيررسمي به مثابه يكي از پيامدها هاي بارز شهرنشيني معاصر در كشورهاي

و از جمله ايران بوده ازيسدهطي. اند حال توسعه در ريزي سوي نظام برنامه گذشته رويكردهاي متفاوتي
و اجرا شده است كشورهاي مختلف براي حل يا كاهش ابعاد اين تا. مسأله برگزيده از ناديده انگاشتن

و سياست ميتوانمندسازي، طيفي از اقدامات و جغرافياها را در بر ي مورديگيرد كه به فراخور شرايط تاريخي
سيها تحت تأثير مكاتب، نظام اين سياست. اند توجه قرار گرفته و اجراهاي و يا سازمانياسي المللي هاي بيني

و كمابيش در بيشتر اين كشورها تجربه شده از. اند ترويج شده و در شهر كرمانشاه، به عنوان يكي در ايران
و داراي مسألهيمراكز عمده و رويكردياسكان غيررسمي، طي چند دههياستاني هاي گذشته اقدامات

. شده استاجرا متفاوتي براي رفع اين مشكل 
ويي همچنان يكي از مساريزي شهري، سكونتگاههاي غيررسمدهه تالش نظام برنامه اكنون پس از چند ل

ريزي شهري كشور با نظام برنامهيدر جديدترين تجربه. روند مشكالت اصلي مديريت شهري به شمار مي
دريبرنامه و توانمندسازي و كنترل ابعاد اين بهسازي اما هنوز هم در اين. مشكل برآمده استپي كاهش

. شهري استييكپارچهيي مانع دستيابي به اهداف توسعهيها زمينه كاستي

.ريزي شهري، بهسازي، توانمندسازي هاي غيررسمي، برنامه فقرشهري، سكونتگاه:هاكليدواژه

 مقدمه
از دنبال شهرنشينيبه و هاي سكونتگاهجمله ايران، شتابان معاصر در كشورهاي در حال توسعه

. شهري در درون يا پيرامون شهرها شكل گرفتند كالبدي از فقراي جلوهيهبه مثاب غيررسمي
و سياسي حاكم، از اين پديده و با توجه به مكاتب اقتصادي و جغرافيايي بنا به شرايط تاريخي

و براي حل هاي متفاوت هاي فقيرنشين برداشت سكونتگاهيطور عام پديدهو به ي شكل گرفت
شد ها رويكردهاي متفاوتي اين سكونتگاهيهلأمس ده. اتخاذ گذشته در ايران نيزيهدر چند

و نيز وضعيت و سياست متأثر از شرايط خارجي هاي مختلفي در اين زمينه داخلي اقدامات
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و توسعه فصلنامه60  1389زمستان، جغرافيا

و مسكن عمومي، بهسازي اجباري،يهتخليو ناديده گرفتن، تخريب. تجربه شده است
و ديگر رويكردهاي رايج، نتايج متفاوتي را در كشورهاي مختلف به دنبال داشته توانمندسازي

چه اما پرسش اين است كه پس از بيش از نيم قرن برنامه. است ريزي رسمي شهري در ايران
وأاقداماتي براي حل اين مس و اين اقدامات چه دستاوردهايي داشته است له صورت گرفته

و اس نظام برنامه نقش دولت اين نوشتار ت؟ ريزي شهري در سامان دادن به اين پديده چه بوده
يهشهر كرمانشاه به عنوان يكي از شهرهاي داراي پديديدر پي آن است تا با نگاهي به تجربه

.پاسخ دهد اسكان غيررسمي به اين پرسش

 از ناديده گرفتن تا توانمندسازي، هاي غيررسمي سكونتگاه
سدياوااز مسيهل و سكونتگاهيهلأبيستم كه هاي فقيرنشين مورد توجه جدي مسكن فقرا
و سياست برنامه بر. گرفت گذاران قرار ريزان كالن از جمله هاي اقتصادي سياست تمركز

و سياست سياست و نيز ايجاد عدالت اجتماعي، هاي فقرزدايي هايي براي افزايش متوسط درآمد
و محالت فقيرنشين مورد توجه بوده حل ريشهراههمواره به مثابه  در اي فقر است؛ همچنين

و يا افزايش كارايي شهري توجه جدي اين راستا بر  استشده اهميت سياست اجتماعي
Moseer, 1997:48)(.و با وجود اين، همزمان با سياست هاي كالن، همواره در سطوح ميانه

و سكونتگاهمتنوعي براي رفعديو عمدتاً كالب هاي مشخص رويكرد خرد هاي مشكل مسكن فقرا
ت 1970يتا ابتداي دهه. غيررسمي مورد توجه بوده است ثير نگرش ليبرالي، حداقلِأتحت

و سكونتگاه بر. ها بود دستور كار بسياري از دولت هاي غيررسمي دخالت دولت در امر مسكن
اقتصادييهاي غيررسمي غالباً با فرض اين كه با توسعه سكونتگاه1اين اساس ناديده گرفتن

و فقر به  رويكرد اين دوره بود ترين طور عام برطرف خواهد شد، عاممشكل مسكن نابهنجار
(UN-HABITAT,2003: 129).هاي هاي ليبراليسم در رفع مشكل سكونتگاه با عدم تحقق وعده
و فقيرنشين درطول و غيررسمي فرزمان و تحت تأثير نظريهييند توسعهآطي هايي اقتصادي،

و مقابله با سكونتگاه ها شيوه، برخي دولت2اسكار لوئيس"فرهنگ فقر"مانند  هاي هاي خشن
و تخليه شد،تخريبو3اجبارييغيررسمي را برگزيدند و روشي فراگير بدل . به رويكرد

در1980و 1970هاي اجباري، در دههيتخليه  كشورهايي با نظام سياسي متمركز، به ويژه
و كشورهاي و ادارهيو خودكامه و مديريت شهرييداراي حكمروايي محلي ضعيف

شغيردموكراتيك به راه .)(UN-HABITAT,2003:130دحل رايجي بدل

1- Negligence 
2- Oscar Lowice 
3- Force  Eviction 
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61 غيررسميهاي مندسازي سكونتگاهني كوتاه توامرور تجربه

و تخريب، نه تنها راهياما تجربه نشان داد كه تخليه حل نبوده، بلكه مشكل را به اجباري
و اهرم آن دسترسي به زمين آسان پيرامون شهرها كه در هاي نظارتي وجود ندارد تر است

و اقتصاديياجباري فقرا را از سرمايهيداد كه تخليهمنتقل كرده؛ اين تجارب نشان اجتماعي
و هرگز موجود محروم مي كا كند .(Garau,2005: 49)ه استهش ندادفقر را

و خودياري در اين ميان محققان زيادي از مسكن دريتهيه در1خوديار مسكن فقرا
ها، مشهورترين اثرگذاري بر سياست توسعه حمايت كردند، كه از نظر كشورهاي در حال

آليسم اجتماعي را در قالب حمايت بود، كه ايده2سي ترنر.اف.پرداز در اين زمينه، جان نظريه
و تا حدي طرح اصالح محالت فقيرنشين ارا- هاي دولت مدار مكان از طرح ه كرديخدمات

),2000: 326 Pugh(.خودياري خودانگيخته را ها بايد البته پيام اصلي ترنر اين بود كه دولت
و دولتسازماندهي  و ايجاد كنندASH(3( شده خودياري حمايتها كنند آن. را تسهيل پس از
و بهسازي خودياري حمايت،ثر از نظرات ترنرأبود كه مت شده در سه شكل اصلي ارتقاء بخشي

و طرح زورآبادها، طرح و خدمات سازي كانوني نمود يافت هاي مسكن هسته يا خانه هاي مكان
و ايونز،( دريهده چنديكي از رويكردهاي فراگير.)1384:230پاتر گذشته تأمين مسكن فقرا

اين رويكرد با نگرشي. بوده است يا مسكن اجتماعي4كشورهاي در حال توسعه، مسكن عمومي
و با باالترين سطح مداخل و با اتكا به منابع دولتي،يهاز باال و دولت هدف اصلي آن ساخت

.ريف شده استتع (Abbott, 2002a: 306) تحويل مسكن كامل به نيازمندان است
و تجرب ترويج) مانند سنگاپور(شرق آسيا شهرِ جنوب دولت محدود چنديهتقليد از غرب

در بيش از پيش الگوي مسكن اما در مجموع اين الگو موفقيت چنداني. داشتپي عمومي را
بهيهكسب نكرد؛درحقيقت برنام بهمسكن عمومي يهعللي چون هزينويژه براي فقراي شهري

ت باال، ناهمخواني باسبك بينانه، عدم توان پرداخت اقساط واقع كيد براستانداردهاي غيرأزندگي،
و نامتناسب، مكان از و واگذاري مسكن به گروههاي سوي فقرا، شكل غيردلخواه يابي نامطلوب

. پردرآمدتر اثرگذاري قابل توجهي نداشت
و ناديده گرفتن از و نااميدي از دولتنارضايتي گسترده از تخريب ها در تأمين كامل سويي،

و بهسازي گسترش دو رويكرد جديد مكانو گيري پاي مسكن از سوي ديگر، به و خدمات
و خدمات. انجاميد خط كه در واقع5الگوي مكان و تكنيك مشي يكي از هاي تأمين مسكن ها

با در بسياري برآمده از رويكرد خودياريِ هدايت شده است، تقريباً از كشورهاي در حال توسعه

 
1-Selfhelping 
2-John.F.C.Torner 
3-Aided Self - Help 
4-Public Housing 
5-Site and Service 
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و توسعه فصلنامه62  1389زمستان، جغرافيا

و خدمات اراهدف طرح. استقبال روبرو شد هاي پايه قطعات زمين با زيرساختيهيهاي مكان
و تسهيالت بهداشتي براي گروههاي هدف بيان شده است كه از طريق خريد  نظير آب، راهها

و غالباً همراه با وام با شرايط مناسب است يا اجاره به شرط تمليك زمين صورت مي  گيرد
(UNESCAP,2001 :4).

اصله داشتن مكان از محل كارفو خدمات به علت مشكالتي چون هاي مكان اما طرح
و نبود فعاليت،ساكنان استانداردهاي بسيار پر هزينه، به درازا هاي درآمدزا، كمبود منابع مالي

و مسا و تضعيف مشاركت محلي، نبودل بروكراتيك،يكشيدن ساخت جابجايي ساكنانِ با نفوذ
.اجتماعي كمتر مورد توجه فقرا قرار گرفتيهو تشكيل سرمايانسجام اجتماعي 

گسترش مقياس، به تدريجيهاي مكان خدمات به ويژه در زمينه با توجه به ناكامي طرح
كه الگوي رايج بدل به1ارتقا بخشي يا بهسازي از شد، در مقايسه با رويكردهاي پيشين

بر ناچاري مديريت در پذيرشِ رويكرد ارتقابخشي به نوعي. هاي فراواني برخوردار بودتمزي
و الزام ارا واقعيت سكونتگاه و.هاي قابل پذيرش همراه بود برنامهيهيهاي غيررسمي خودياري
از بر ضرورت استفاد از قابليت2جا بهسازي در همان و پرهيز هاي درونزا يا اجتماعات فقير

. جابجايي آنان داللت دارد
هاي فقيرنشين به عنوانو از زماني آغاز شد كه سكونتگاه 1970ياين رويكرد از اواخر دهه

شدييك پديده لبته ركود اقتصاديا.(UN-HABITAT,2003:130)ندساختاري ماندگار پذيرفته
و انقباض هزينه هاي عمومي در بسياري از كشورهاي درحال توسعه يكي از عللو بحران بدهي

ت 1980ي توجه فراوان به اين رويكرد در دهه درأبوده است؛ در اين دهه كيد بر ارتقابخشي
و ارتقابخشي مورد توجه3يكپارچهيهاي توسعه قالب طرح و خدمات و گاه تركيبي از مكان
كه رويكرد ارتقابخشي بر.)Burgess & et al,1997a:114( قرار گرفت اين فرض استوار است

با محلي، وضعيت و مقررات هر جامعه ويهجامع چارچوب قانوني ديگر متفاوت است
آگاهي از حقوق مسكن عالوه بر اين، افزايش. اند بوده رويكردهاي پيشين در حل مشكل ناكام

و تعريف دستور اجباري، در سطح بينيو حمايت در مقابل تخليه و ملي المللي كارهاي محلي
و نيز روند فزايندهييك جامعهيجديد در زمينه و تمركززدايي، دموكراتيزيمدني ه شدن

در طور عام به). (UN-HABITAT,2003: 130 گرايش به اين رهيافت را افزايش داده است
مي هاي غيررسمي چند ارتقابخشي سكونتگاه ، از تأمين خدمات پايهشود؛ عنصر اصلي يافت

آبآشاميدني، سرويسقبيل آب و زيرسازي آوري هاي سطحي، جمع بهداشتي، دفع زباله، اصالح
 
1- Upgrading 
2- Self Help and Situ Upgrading 
3- Integrated Development Projects 
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63 غيررسميهاي مندسازي سكونتگاهني كوتاه توامرور تجربه

و تأمين مراكز آموزشي و، (Garau,2005: 53)و مراكز اجتماع محلي معابر ساماندهي كالبدي
و سازي بهينه حقو نهايتاًها بندي ساختمانصفو اصالح معابر و مالكيت تأمين امنيت سكونت

و ايونز،( باشند از عناصر اصلي بهسازي مي ).236- 1384:237 پاتر
و اجتماعي همزمانيدر برنامه و راهكارهاي كالبدي، اقتصادي ارتقابخشي معموالً اقدامات

و محيط زندگي ميان ايجاد درآمد نقششود؛ در اين دنبال مي اساسي را دربهبود شرايط مسكن
و درآمد در اين طرح.كند فقرا بازي مي چه ايجاد اشتغال و ايجاد اشتغال ها به صورت مستقيم

به صورت غيرمستقيم در اصالح مقررات مانند استفاده از واحد مسكوني در خرده مشاغلو چه
 . (Skinner,1999: 4) دارد مورد توجه قرار

،)Pugh 330 :2000,( كه با افزايش ارزش همراه استبر اين مجموع بهسازي محالت عالوه در
مي ساختار اجتماعي موجود را بر نگه يريزد، مسكن را با هزينههم نمي دارد، نظام اقتصادي را

به كند، كم حفظ مي و پيامدهاي منفي تجديد اسكان را به همراه ندارد يا آن را مشكالت
 (Aldrich & Ranvinder,1995:409). رساند حداقل مي

اما با وجود جذابيت اين الگو براي بيشتر كشورهاي در حال توسعه، مجموعه انتقاداتي در
و ناكافي بودن مشاركت. وارد است اين رويكرد نيزسطوح مختلف بر  و ضعيف اجراي آرام

و تعميم محلي، استانداردهاي ناكافي زيرساخت دريتوجه به هزينهبايناپذيرها باال، ضعف
و تأمين حق سكونت،يدر مواردي چون مساگي پيچيد بازگشت هزينه،  احتمالل بين بخشي

جايي برخي هاي كالن در مواردي چون جابه واگذاري مسكن به ديگران از سوي فقرا، هزينه
و نامناسب، وجود نظام برنامه مساكن، و مقررات ناكافي و قوانين و اجرايي استانداردها ريزي
ميشماري متمركز  . باشند از اين مشكالت

جهان در حال توسعه اثرگذارييهارتقابخشي در بسياري از شهرهاي فقرزددر مجموع
 ها براي جبران چند دهه غفلت كافي نبوده است گذاري داشته زيرا كه سرمايه محدودي

.(Garau,2005: 122)و)165: 1375 هريسون،(و)37: 1382 بزاز،هاديزاده(

خط. هاي بخشي است از ديگر مشكالت ارتقابخشي ناهماهنگي با ديگر سياست در واقع
و ارتقابخشي زماني مشي نگر شهري قراركلياند كه در يك ساختار توسعه موفق هاي بهسازي

هم  و و نظام تأمين ماليؤم هاي هاي سياست زمان ديگر جنبه گيرند ثر مانند سياست زمين
.)Pugh 334 :2000,( واقع شوندمسكن مورد توجه 
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و توسعه فصلنامه64  1389زمستان، جغرافيا

ده اما در به رساني بين هاي اصلي كمك بنگاه، الگويي جديد ازجانب 1970يهاواخر المللي
و مؤسس و سازمان ملل متحد به،1(USAFD)المللي اياالت متحده بينيهويژه بانك جهاني

ها ها زمينه بر اساس اين ديدگاه دولت. مشهور شد2تدريج اتخاذ شد كه عموماً به توانمندسازي
و اين اجتماعات فقير هستند كه خود به عنوانندو تسهيالت بهبود شرايط فقرا را شكل داد
در واقع توانمندسازي در اين حوزه، ايجاد. يابند نقش آفرين اصلي راه ارتقاي خود را مي

و اجتماعي براي افزايش چارچوب و هاي قانوني، نهادي، اقتصادي، مالي كارايي اقتصادي
.)Pugh 328 :2000,( بخش مسكن فقراستيكارآمدي اجتماعي در توسعه

و تمامي عوامل براي ايجاد و منابع راهبرد توانمندسازي بر بسيج تمامي امكانات بالقوه
ت و بهبود شرايط زندگي جوامع فقير ميأمسكن و به مردم اين فرصت را كه كيد دارد دهد

باش و محل زندگي خود را و نيازهايشان بهبود بخشند توجه به اولويت رايط خانه . ها
فقر شهري است كه ديگريلهأتوانمندسازي اجتماعات محلي رهيافتي نوين براي حل مس
و تزريق منابع مالي صرف را راهگشا نمي با مهندسي ساختمان داند، بلكه مهندسي اجتماعي

و سازمان و تسهيل بخش عمومي و مشاركت فعال مورد نظر حمايت و محلي هاي غيردولتي
.)37: 1382 هاديزاده بزاز،( است

و مفهوم كلي را در بر دارد توانمندسازي به ، سه جنبه  طور كلي در متون مربوط به مسكن
)Burgess & et al,1997b:142,141(.كهدر نخست در كانون چارچوب توانمندسازي بازار

و توجه سياست و توليد كاال و دخالت فعال دولت در تخصيص هاي نئوليبراليسم قرار داشت
و  و يارانه كنترلخدمات ها در ايجاد رقابت فراگير هايي براي ايجاد اشتغال، استفاده از درآمدها

و اصالحات براي  و قانوني و دسترسي برابر به خدمات را به همراه داشت؛ تمهيدات نهادي
و افزايش و رقابت و اصالح قوانين براي ترغيب رشد توانمندسازي بازار در قالب آزادسازي

ازهدسترسي بنگا و مصالح ساختماني و بخش غيررسمي به زمين، خدمات هاي كوچك
دومين شكل، توانمندسازيِ سياسي است كه دگرگوني ساختار.حوزه استاقدامات محوري اين

و اجتماع دنبالو كاركردهاي دولت محلي و در ارتباط با بازار و مركزي را در ارتباط با هم
راتوانمندسازي سياسي. كند مي و مديريتي، اجرايي،- اداريه تمركززدايياز اصالح نهادي
بر سازمانو غيردولتي هاي سازمان كارگيري به و نيز برگزيدن هاي مبتني جوامع محلي

و اجرايي رفع مشكل مسكن  و اجتماع، در پي رفع موانع سياسي راهبردهاي توانمندسازي بازار
پيوند3عمدتاً با مفهوم حكمروايي خوب شهريتوانمندسازي سياسي. هاي فقراستو سكونتگاه
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65 غيررسميهاي مندسازي سكونتگاهني كوتاه توامرور تجربه

م خورد كه از سوي مي با. شودمي المللي ترويج سسات بينؤبسياري از حكمروايي خوب
و اثربخشي بيشتري در استفاده از منابع از طريق تعديل ساختاري برنامه هايي كه كارايي

و تخصص،كند مديريت دولتي دنبال مي و درك عقالني كه كارهاييوي از سازارتباط دارد
و خانواده كممسكن در اجتماعات محلي ميكه درآمد هاي  شكل را شود توسط آنها تأمين

.دهدمي
و ملي سومين شكل توانمندسازي، توانمندسازي اجتماع محلي است كه دولت هاي محلي

و تسهيل كوشش و براي هاي هاي سازمان براي هماهنگي و محله محور نوآوري، اجتماع محلي
و اجراي طرح برنامه و مسير توسط خود ريزي هاي آنها از راه اصولي همچون تعيين هدف

و مديريت فر2، سازماندهي توسط خود اجتماع1اجتماع ، دنبال3خود اجتماع توسط يندآ،
و بر اين هاي توانمندسازي مبتني بر اصول تفويض اختيار تصميم سياست. كنند مي گيري

ويگذاري، در منابع توسعه هاي مربوط به سرمايهميماساس است كه تص اقتصادي، اجتماعي
بر. ترين سطح كارايي باشندمادي داخلي بايد در پايين ا در واقع ترينن نگرش پايينياساس

و محله است و اثربخشي، سطح اجتماع محلي در.(UN-HABITAT,2003:131)سطح كارايي
و نه تنها در زمينه 1990يهمجموع توانمندسازي در ده و اهميت بيشتري يافت يعمق
بهياصالح نهادي بلكه در زمينه شدحكمروايي نيز .)Pugh 328 :2000,( صورت مستمر دنبال

و اساسي نقش مشاركت اجتماعي در توانمندسازي منجر شد . اين مسايل به ارزيابي مجدد
تا اينكه هدف ريزي باشند موضوع برنامه جديد بر اين باور بود كه اجتماعات بايد رويكرد
و تصميم قرار گيرند ريزي برنامه باو مركز قدرت سازماني بر سازمان سازي بايد هاي مبتني

و محالت و با اقدامات دولت مليهمراه اجتماعات محلي و محلي توانمند شوند باشند
)Burgess & et al ,1997b:153(.م حلي براي اتخاذ رهيافتي پس از آن پيوند توسعه اجتماع

مس براي و در پيوند با سياستألحل ، در جهت4هاي كالن توسعه در سطح كل شهره از درون
.)1381 صرافي،( پيوست به وقوع5گسترش مقياس

از در اين رابطه بهره هاي اصولي اجتماع به مثابه يكي از قابليت"اجتماعييهسرماي"گيري
ت ريزي در برنامه ميأها مورد كهيدر حقيقت اين سرمايه.گيرد كيد قرار  اجتماعي است

ميشكل و مفهوم انسجام اجتماع گيري يك اجتماع محلي به مفهوم واقعي را تضمين كند
و تقويت شبكه را كه6محلي و روابط اجتماعي و كيفيت تعامل در به ميزان  هاي اجتماعي

1- Self Determination 
2- Self Organization 
3- Self Management 
4- Nation city – wide 
5- Scaling Up 
6 - Community Cohesion 
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و توسعه فصلنامه66  1389زمستان، جغرافيا

مي محله باز مي وجود پيوندهاي مختلف، كه منابع ).Pacione,2001:237( دهد گردد، شكل
بر مشترك را تعريف كند مي اساس تواند اين انسجام را تقويت كند، لذا اشتراكات وپيوندهايي

و نهايتاً بودن، خويشاوندي، كاركردهاي مالي، واليتيقوميت،مذهب، هم ها سازمان منافع شغلي
م تواند شبكهو نهادهاي محلي مي و در انسجام اجتماعي  ثر باشدؤهاي اجتماعي را شكل داده

Rakodi and Jones,2002:135)(.
و توسعه به ويطور خالصه توانمندسازي اجتماع محلي محلي رويكردي غيرمتمركز

و به و توسعهنوعي مكمل ارتقابخشي است كه در رابطه با مشاركتي است يتأمين حق مالكيت
و بهبود محله، ضرورت اقتصادي در محله و ساز هاي فقيرنشين، عالوه بر مشاركت در ساخت

فردرگير شدن ساكنان محله در تصميم و هاي ريزي براي تشخيص اولويتيند برنامهآسازي
و حمايت در اجرا را ضروري مي .(UN-HABITAT,2003:131) داند اقدام

با مفهوم توانمندسازي بسياري از متون اخير به ويژه متون مرتبط با بانك جهاني در رابطه
وياشاره دارند كه در معناي عام به گسترش آزادي در عرصه1بر مفهوم مقتدرسازي انتخاب

در براي فقرا اين آزادي. عمل اشاره دارد و ضعف آنها به ويژه شديداً از طريق فقدان قدرت
ب و بازار محدود شده استبرقراري ارتباط و.ا دولت مقتدرسازي به مفهوم افزايش امكانات

و حفظ پيوند دارايي با نهادهاي هاي فقرا، جهت مشاركت در مذاكره، اعمال نظر، كنترل
ميؤمس از سوي بانك . (world bank, 2002 : 12) باشند ولي است كه در زندگي آنها تأثيرگذار

در جهاني و درگيري2مقتدرسازي،دسترسي به اطالعاتعناصركليدي 4، پاسخگويي3، مشاركت

از اين ديدگاه با توجه به اينكه فقر چند بعدي. تعريف شده است5سازماني محليو ظرفيت
و امكانات در سطح فردي است، فقرا نيازمند سطحي از دارايي و مسكن(ها و) بهداشت، آموزش

جهت حل مشكالت"كارجمعي"راي به راه انداختنب) سازماندهي توانايي( در سطح عمومي
.باشند مي

 كرمانشاه هاي غيررسمي سكونتگاه
و موازيدر ميان رشتهشهر كرمانشاه در غرب ايران و كوههاي كشيده در ارتفاع زاگرس

و متر از سطح دريا 1322متوسط  و ميانكوهي قرار گرفتهسو بركنار رود قره، در دشتي آبرفتي
ماهيدشت، سنجابي، هاي حاصلخيز اطراف چون،دشت داراي مركزيت براي دشتاست؛ اين 

و باالدربند مي كه مياندربند در زمينه باشد و هاي تجمع مازاد محصول ناحيه در اين نقطه
 
1- Empowerment 
2- Access To Information 
3- Inclusion and Participation 
4- Accountability 
5- Local Organizational Capacity 
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67 غيررسميهاي مندسازي سكونتگاهني كوتاه توامرور تجربه

و بالندگي شهر در دوران مختلف را مهيا كرده استيهنتيجه زمين دشت كرمانشاه عالوه. رشد
و بين النهرين قرار داشته كه همواره به آن اهميت بر اين، بر سر راه ارتباطي فالت ايران

. اي بخشيده است ارتباطي ويژه

و استان كرمانشاه طي پنج دهه:2جدول )1335-85(تغييرات جمعيت شهر

1335 1345 1355 1365 1375 1385 

 794863 692986 560514 290600 187930 125439 شهر

 1879385 104226814742571778569 776409 1376989 استان

و مسكن:خذأم  نتايج عمومي سرشماري نفوس

 125439حدود) 1335آبانماه(جمعيت شهر كرمانشاه در اولين سرشماري رسمي كشور
به25/4نفر بوده است كه با متوسط رشد  1385ماه سال نفر در آبان 794863طي پنج دهه

به. رسيد است كه از رشدي معادل55-65يهدهبيشترين رشد جمعيت شهر كرمانشاه مربوط
چنين رشد شتاباني بدون شك عالوه بر عوامل رشد طبيعي. درصد برخوردار بوده است79/6

و مهاجرت و مهاجرتيههاي روستايي، از مؤلف جمعيت شهر هاي جنگي بيشترين تأثير جنگ
. را پذيرفته است

كر) به درصد(متوسط رشد ساالنه:3جدول و شهري كشور طي پنج دهه جمعيت شهر )1335-85(مانشاه
45-133555-134565-135575-13651385-13751385-1335

13/446/479/614/238/176/3شهر كرمانشاه

1/59/441/521/374/225/4شهري كشور

و مسكن:خذأم  نتايج عمومي سرشماري نفوس

تا سكونتگاهو سندي در مورد وجود هيچ اطالعات هاي فقيرنشين در سطح شهركرمانشاه
ت شهرنشيني، همچون بيشتر شهرهاي ايران تا اين بنابر ماهي. وجود ندارد1340يدهه پيش از

و بر محور فقر در شهركرمانشاه وجود دوره، تشكيل يك محله بر مبناي ويژگي هاي اقتصادي
و اختالف سطح اين اين امر دو دليل عمده داشته است، نخست. نداشته است كه تفاوت

و اقتصاد در درون شهرها چندان فزوني و معيشت و شكاف طبقاتي آنچنان نبود، نداشته است
وديگر اين ت كه قوانين گزيني مسكن خانوار ثيري در مكانأمقررات شهري تا اين دوران چندان
و ات دفعپس از اين دوران بود كه همراه با افزايش شكاف طبقاتي، مقرر. نداشت كننده فقرا
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و توسعه  1389زمستان،جغرافيا

و و ديگر قوانين شهر ي
و يا از فضاي رسمي كه د

. د، خارج شوندكر طلب مي
سكونتيه كرمانشاه بود، شيو
ويژگي. كردي پيروي مي

و با خدمات آب،(ت كم

 
 كرمانشاه

يو قومي داشت، در دهه
 تدريج بر جمعيت آن افزوده

هاي اجتماعيه ديگر گروه
ن ديگري هم به تدريج در

و نيرومند،( بودندر احسن
 سطح استان بسيار تشديد

هاي روند تشكيل سكونتگاه
از40نزديك بهت درصد

جغ فصلنامه

شهرييههاي توسعز فضاي رسمي شهر در قالب طرح
و درون شهرها فاصله بگيرند  بسياري را مجبور كرد از مركز

و و گاه بلندپروازانه ط"استاندارد محور" غيرواقع بينانه را
چهل، كه سرآغاز رشد شتابان جمعيت شهر كرمانشيه

جري جمعيأمستيشهر عموماً از شيوه تازه واردان به
با مساحتي عموماًيها اتاقنشيني، اجاره تك الگوي اجاره

و آشپزخانه بود)ط و بدون حمام . مشترك

هاي فقيرنشين شهر كرمان پراكندگي سكونتگاه:1نقشه

ويكه بيشتر جنبه گزينيهاي جدايي نخستين نشانه نژادي
دهآباد كنوني پديدار كوليي محله و در به تدر40يهشد

و رفتهيمحلهيكيه كه در انداز رفتهشهري ظاهر شد
ده. ساكن شدند هاي فقيرنشين هسته 1340يهتا انتهاي

اق شدند كه عمدتاً بر تشكيل تصادي استواويژگي مشترك
س60و50 هاي دهه به داليل مختلفي روند مهاجرت در

و اجتماعي مهاجران، رون توجه به ويژگي هاي اقتصادي
ها از سكونت آخرين بررسي. اي تشديد شد نحو فزاينده

68

درآمدها از كم
شهرداري بسي
معيارهايي غير
تا انتهاي دهه
و تا مهاجران

ايعمده اين
و حياط توالت

شايد نخس
، در مح1330

شد به نحوي
نيز در آن ساك
سطح شهر تش

در ده.)1352
شد كه با تو

به غيررسمي
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69 غيررسميهاي مندسازي سكونتگاهني كوتاه توامرور تجربه

و محالت داراي مسكن نامتعارف حكايت جمعيت شهر كرمانشاه در سكونتگاه هاي فقيرنشين
شده شامل روستاهاي ادغام ها عمدتاً اين سكونتگاه.)58: 1382، تدبيرشهرمشاور مهندسين( دارد

و  .است اخيريشكل گرفته در چند دهه هاي غيررسمي سكونتگاهدر شهر

 ريزي شهري رويكرد برنامه
به شهريههاي توسع در طرح هاي سكونتگاهكرمانشاه مانند ديگر شهرهاي ايران كمتر
در. توجه شده است شهرييهعنوان يك پدپدغيررسمي به در طرح جامع شهر كرمانشاه كه

و روشني در مورد اسكان غيررسمي وجود ندارد،تهيه شده است 1353سال  در. بحث خاص
بياين طرح به اجمال به ساختمان و غيراصولي در بخشسازي هاي شرقي شهر از جمله رويه

و در مهاجرانيسنجابي اشاره شده كه به وسيله غرب شهر در اطراف شاطرآباد، پشت بدنه
با وجود اين در اين طرح پيشنهاد.)1353:185: مهندسين مشاور مرجان( است ساخته شده

و صرفاًيها ارا مشخصي در ارتباط با برطرف كردن مشكل اين سكونتگاه به پيشنهاده نشده
و ضرورت جابجايي برخي خانوارها اشاره شده است و اشتغال براي ساكنان  كلي ايجاد درآمد

و روند مفصلي به حاشيه بخش نسبتاً) 1364( در طرح تفصيلي كرمانشاه.)155: همان( نشيني
توليديهنشيني، با اشاره به شيودر بخش مربوط به حاشيه. اجتناب از آن اختصاص يافته است

و شكل و گريزناپذير بودن مهاجرت، بر اين نكته در مناطق روستايي گيري جمعيت مازاد،
كمأت دريو يا اجاره خريد، ساختيهدرآمد توانايي پرداخت هزينكيد شده كه مهاجرِ مسكن

و ناگزير به تهيه و مسكن ارزانيشهر را نداشته عالوه بر اين. شهرهاستيتر در حاشيهزمين
كم اشاره شده است كه گروه و درآمد شهري كه بخشي از آنها حتي از گروههاي هاي شاغل

استداللي بر اساس چنين. كارمند دولتي هستند، مجبور به اسكان در اين محالت هستند
و شرايط اقتصادي موجود حاشيه و با توجه به ساختار نشيني اذعان شده كه در شرايط كنوني

و آمايش،( امري گريزناپذير است اگرچه در اين طرح بر وجود.)32-35: 1364مشاور طرح
ت برنامه كمأريزي براي مسمين مسكن تحاشيهيلهأدرآمدها جهت حل كيد شده است،أنشيني
د تاما مسيمين اين نظر اراأر مجموع هيچ راهكاري در طرح براي و يكأه نشده است له به
و در نتيجه. ريزي كالن محول شده استبرنامه گيري موضوع، ضمن در طرح تفصيلي كرمانشاه

و گسيختن پيوندهاييحل انتقال محالت به علت هزينهله، راهأرد پاك كردن صورت مس باال
و اقتصادي اجتماع نيز غيرعملي خوانده شده، در نتيجه رويكرد بهسازي در همان  اجتماعي

تيهمحل به مثابه گزين با. كيد قرار گرفته استأبرتر مورد نكته جالب توجه اين است كه
.ه نشده استيحل عملي مشخصي اراوجود چنين رويكرد نظري روشني، هيچ راه
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و توسعه فصلنامه70  1389زمستان، جغرافيا

ينيز عليرغم تحوالت فكري در حوزه) 1378(تجديد نظر طرح جامع شهر كرمانشاه طرح
و را ريزي شهري در اين برنامه شهرسازي و رويكرد روشني و يا ابتكار دوران، راهكار مدون

در اين طرح در تحليل روند تكامل شهر،. هاي غيررسمي دربر ندارد براي حل مشكل سكونتگاه
ق ويكه محدوده تقسيم شده است، بخش5دمت به بافت شهر از نظر و فرسوده بافت مركزي
كه) هكتار 150(و بقاياي بافت روستايي قديمي) هكتار 250(قديمي درون شهر  تعيين شده

همچنين در بخش. روستايي قديمي دشت كرمانشاه از آن جمله است16بقاياي حدود 
با طرحيراهبردها به لزوم تهيه مس فت براي شهركهاي ساماندهي دار به مساحتلهأهاي

.)71-79:همان(هكتار به منظور بهسازي كالبدي خدماتي فضا اشاره شده است 268حدود 
و حريم استحفاظي شهر و شهرسازي و مقررات ساختماني در اين طرح در بخش ضوابط

و در تفكيك 100 هاي قديمي حداقل تفكيك در تفكيك و 150هاي جديد متر حداقل متر
كه 100 زمين مورد نياز براي يك واحد مسكوني متر اعالم شده است، اين درحالي است

و براي برخي96متوسط مساحت مسكن در استطاعت مردم در اين دوران براي كل شهر  متر
كه.)24: 1379چگيني،( هاي درآمدي بسيار كمتر از اين بوده است گروه جالب است در حالي

مسيدر دوران تهيه ويهاي غيررسمي يكي از مساسكونتگاهيلهأطرح جامع مشكالت اصليل
و توصيهشهر بوده است، اين طرح هيچ و حتييروشني در اين زمينه ارايگونه رويكرد ه نكرده

.اسكان غيررسمي را به صورتي مختصر هم مطرح نكرده استيلهأمس
به شهري، از معدود طرحيهاي توسعه به غير از طرح هاي ديگر، طرح شهر سالم نيز

و درمان آموزش پزشكي طرح شهر. هاي غيررسمي پرداخته است سكونتگاه سازمان بهداشت
و سرانه 1380سالم را از سال در شروع كرده است كه عمدتاً بر تامين نيازها هاي الزم بهداشتي

و. جعفرآباد متمركز شده استيسطح محله حاصل اين طرح تنها ساخت چند مركز خدماتي
يك. بهداشتي در سطح اين محله بوده است و در اين پروژه يك زمين فوتبال، سالن تمرين

و محدوده درياي خارج از محدوده پارك نيز تجهيز شد شهر براي انتقال مشاغل مزاحم نيز
ا. نظر گرفته شد رتقاي كاربري هاي خدماتي مناسب از اهداف اصلي در نظر در اين پروژه

. عملي نگرفتيگرفته شد، اما بسياري از پيشنهادات جنبه
شهر كرمانشاه از انتهاي هاي غيررسمي ترين دوره در توجه مديريت به سكونتگاه اما مشخص

وآغاز شد، در اين زمان با تمركز فعالي 1370ي دهه وزارت( ازي شهريبهست سازمان عمران
و شهرسازي و اقداماتي در چند شهر بر سكونتگاه) مسكن هاي غيررسمي، مجموعه مطالعات
و تدوين طرح توانمندسازي محله نخستين اقدام در اين. كشور انجام گرفت يزمينه تهيه
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71 غيررسميهاي مندسازي سكونتگاهني كوتاه توامرور تجربه

ارتقاييشد كه شامل برنامه انجام 1380 كرمانشاه بود كه مطالعات آن در سال جعفرآباد
و ساماندهي كالبدي محله بود- تصادياق و معماري،( اجتماعي .)1380مشاور طرح

و طرح ساماندهي كالبدييهدر اين طرح در زمين و بهسازي محله مديريت توانمندسازي
سازي در جعفرآباد با ظرفيتيطرح توانمندسازي محله.ه شده استيمحله نيز راهكارهايي ارا

)CBOs( هاي مبتني بر اجتماعات محلي مجري طرح گروه. رفتعملي شدن سطح محلي رو به
و نيازسنجي محلي را با كمك اين گروه به داليل ها به انجام رساند؛ اما نهايتاً را تشكيل داده

ترين علت ناتمام ماندن اين طرح، موضعي عمده. مختلفي اين طرح به سطح اجرايي نرسيد
ازآن بودن تص سوي بود كه گرفته شد تا طرحي شهرنگر كه ديگر ميممديريت كالن

و بررسي كندسكونتگاه در دستور كار قرار،هاي فقيرنشين شهر را در مقياس كل شهر مطالعه
و جامع اين اساس طرح مفصلبر. گيرد و توانمندسازي اجتماعي شهر كرمانشاه تر تر بهسازي

و سنجي طرحمطالعات امكان.در دستور كار قرار گرفت توانمندسازي اجتماعي شهر بهسازي
مطالعات در چهار. انجام گرفت 1382كرمانشاه توسط مهندسان مشاور تدبير شهر در سال 

و وام بخش مجزا انجام شد كه با برخوردار بانك جهاني براي نخستين بار شدن از كمك فني
و سكونتگاهيلهأمس تحليل گذاشته هاي غيررسمي در شهر كرمانشاه به صورت جامع به تجزيه
و بهسازي سكونتگاههم. شد هي زمان سند ملي ساماندهي بهأهاي غيررسمي در ت وزيران

. ها مهيا كرد بسيار مطلوبي را براي اقدام در ساماندهي اين سكونتگاهيهتصويب رسيد كه زمين
و از سوي ستاديمرحله خوشبختانه طرح مذكور براي نخستين بار به  اجرا نيز رسيده است

و توانمندسازي سكونتگاه و دبيرخانه ستاد هاي غيررسمي استان بهسازي كرمانشاه تصويب
و( شدنظارت بر اجراي پروژه)شهرسازي كرمانشاه سازمان مسكن بر اساس. هاي آن را عهده دار

اين. فقيرنشين وجود داشته استيمحله13سنجي، در اين دوره در كرمانشاه مطالعات امكان
ميمطالعات  از 1382سالازدهد كه نشان درصد جمعيت36هزار نفر، يعني حدود 270بيش

و روي محله13شهر كرمانشاه در اين  هاي درصد جمعيت سكونتگاه74رفتههم ساكن هستند
نرخ. آباد سكونت دارندو كولي آبادبزرگ جعفرآباد، شاطرآباد، دولتيمحله4 غيررسمي، در

آن4/2 رشد طبيعي اين محالت .)55-1382:86تدبير شهر،( درصد است7/2و نرخ واقعي رشد
بر كرمانشاه در اين رسمي شهر هاي غير سكونتگاه شناسيمجموع گونه در اساس مطالعات

: هاي زير صورت گرفته استمشخصه

و واقع- ؛وضعيت حقوقي
؛قانوني شهريبودن مكان مورد بررسي در داخل يا خارج از محدوده-
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و توسعه فصلنامه72  1389زمستان، جغرافيا

؛احداث بنا از طرف شهردارييوضعيت شهرسازي، يعني برخورداري از پروانه-
و برخورداري نسبي يا عدم برخورداري از اين خدماتوضعيت زيرساخت- ؛هاي كالبدي
؛هاكيفيت برخورداري از زيرساخت-
ت- و ؛مين سالمتي ساكنانأبهداشت محيط

و سكنهاستراتژي اصلي اين ريزي جاري آنها با برنامهيطرح، پيوند دادن محالت غيررسمي
هاي ادواري توسعه اعالم شده تا آنجا ريزيبه منظور به رسميت شناختن آنها در فضاي برنامه

و ساير شهروندان از نظر حقوق مدني وجود نداشته باشد . كه تمايزي بين ساكنان اين محالت
و ايجاد شده در مطالعات امكانهيبخش اصلي راهبردهاي ارا سنجي اين طرح را نهادسازي

و تعاوني سازمان اي، شوراهاي محله هاي مناسب اجتماعي،تشكل و هاي غيردولتي هاي كار
. دهداشتغال تشكيل مي

و غيررسمي، قانوني كردن مالكيت زمين،ياصول استراتژي پايه ارتقاء محالت كم درآمد
ومور مين حداقل خدماتأت و تقويت نهادهاي مديريت دنياز، كنترل توسعه رشد محالت، ايجاد

يهدراين برنامه در زمين. هاست مواجهه با اين سكونتگاهيشهري، تغيير نگرش نسبت به شيوه
و پروژه مين زيرساختأت و اصالح محيط و بهبود اجتماعي در سطح محالت-هاي اقتصادي ها

گذاري هاي داراي اولويت، سرمايه سكونتگاهيو شاطرآباد به مثابهآباد آباد، جعفرآباد،كولي دولت
.)6و4،5ولاجد( توجهي صورت گرفته است قابل

در هاي اقتصادي طرح:4جدول  1385سال اجتماعي توانمندسازي كرمانشاه

ميلياردريالاعتباربهطرح
كرمانشاه،براي سه شهر(از رفتار پرخطرهاي پيشگيريروشآموزش
)بندرعباسو زاهدان

82/1

براي سه شهر كرمانشاه،(توانمندسازي شاغالن در صنايع دستي
و )بندرعباس زاهدان

37/1

 اول طرح بهسازي شهرييساله5يگذاري طي برنامهميزان سرمايه:5جدول
)1383-1388( در كرمانشاه

هاي عمرانيهزينه
)تجهيزات( خريد
 جمع

هزار دالر12900
 هزار دالر 520

 هزار دالر 13420
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73 غيررسميهاي مندسازي سكونتگاهني كوتاه توامرور تجربه

)اوليساله5( هاي غيررسمي هاي كالبدي طرح توانمندسازي وساماندهي سكونتگاه پروژه:6جدول

جمع اعتبارهاطرحسال

1383

احداث مدرسه راهنمايي شاطرآباد
و نوجوانان كولي  آباد احداث كانون پرورش فكري كودكان

و شاطرآباد دبستاني دولتاحداث پيش  آباد
 احداث سالن چندمنظوره آموزش وپرورش شاطرآباد

 ورزشي شاطرآباد احداث سالن فرهنگي،
 احداث مركزبهداشتي، درماني جعفرآباد

84/122 
 ميليارد ريال

1385

آباداحداث مركز بهداشت كولي
 آباد احداث مدرسه راهنمايي دولت

و دولت معابركوليوآسفالت زيرسازي  آباد آباد، جعفرآباد،شاطرآباد
و تكميل آب هاي جمع كانالاحداث  آباد سطحي كوليهاي آوري

و دولت  آباد شاطرآباد، جعفرآباد
و دولت آشاميدني كولي ايجادشبكه آب  آباد آباد،جعفرآباد،شاطرآباد

و دولت ايجاد شبكه فاضالب كولي  آباد آباد،جعفرآباد، شاطرآباد
و احداث  آباد، جعفرآباد كولييهساماندهي معابر پياد وتكميل

 آباد شاطرآبادو دولت
 آباد بهسازي بلوار طالقاني دولت

53 
 ميليارد ريال

 آباد فضاي سبز مركز بهداشت تخصصي دولت
و و ارتقاي پارك  فضاي سبز موجود جعفرآباد توسعه

و فضاي سبز كولي و شاطرآباد احداث پارك  آباد
و دولت  آباد احداث مجموعه ورزشي جعفرآباد

 آباد اي دولت حرفه احداث هنرستان فني
 آباد دولتيهكالس10احداث دبيرستان

و دولتيهمحليهاحداث خان  آباد جعفرآباد
و دولتيهاحداث كتابخان  آباد جعفرآباد

5/44
 ميليارد ريال

و ساماندهي: خذ جداولأم  هاي غيررسمي سكونتگاهدبيرخانه ستاد ملي توانمندسازي

و اجرا شد از آن جمله طرح ساماندهي اين، طرح عالوه بر هاي متفاوتي در اين زمينه مطرح
مييناحيه و. توان برشمردچمن را هدف اين طرح اگر چه رفع مشكل بخش شمالي چمن

و رفع  و اجتماعي زيادي روبرو ساماندهي مكان خطر از ساكنان آن بود كه با مشكالت محيطي
و راندن بدون بودن، اما بدون توجه به پيامد و فرهنگي به تخريب سكونتگاه هاي اجتماعي

.ساكنان انجاميديهبرنام
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و توسعه فصلنامه74  1389زمستان، جغرافيا

و ديگر نهادهاي و شهرسازي و از ديدگاه بخشي، آنچه كه توسط سازمان مسكن از سوي ديگر
پيمرتبط اس گيري شده غالباً در چارچوب مسكن تان براي حل مشكل مسكن كم درآمدها

و طرح و اجتماعي و اجاره به شرط تمليك عمومي و واگذاري مساكن استيجاري هاي ساخت
و سكونتگاه و اندك است كه اثربخشي آنها در مقياس شهر هاي غيررسمي شهر بسيار ناچيز

و غالباً .نشده استها سكونتگاههاي فقير ساكن در اين ها شامل گروه اين طرح است

 نتيجه
و الگوهاي برنامهيهدر چند ده و عموماًَ گذشته راهكارها  ريزي شهري با ماهيتي برونزا

يهاي توسعه الگوهايي همچون طرح.مبتني بر تجارب غرب يكي پس از ديگري تجربه شد
و اغلب سطوح مختلف، كمتر به سكونتگاههاي شهري در و فقيرنشين پرداخت غيررسمي

و سياست و راهكارها هاي هاي جامعه كه گاه بسيار از واقعيت ها بر اساس متوسط پيشنهادات
و مقررات ارايمجموعه.ه شده استيارا،اند موجود دور بوده هاه شده در اين طرحيضوابط

و منطقهمانند متوسط قطعات كمغالباً باعث رانده)Zoning( بندي تفكيكي از شدن درآمدها
ه اگر به اين موارد مجموعه مقررات شهرداري هم افزود. شهرها شده است) قانوني(يهمحدود

هاي عالوه بر اين، مجموعه طرح. تر خواهد بود كننده به مراتب قويگاه نيروي دفعآن شود
ا جرا شده كه در كل شهر مختلف در چارچوب مسكن عمومي نيز در مقياس بسيار محدود

ت ثيرگذار نبوده است؛ همچنين در مسكن عمومي مانند ديگر تجارب كشور در اينأچندان
زمينه هميشه اين نگراني وجود داشته است كه آيا مسكن ساخته شده به نيازمندان واقعي 

و آيا زودتر از آنچه كه انتظار مي به تعلق خواهد گرفت و با رود از ساكنان اوليه تخليه قشري
؟درآمد بيشتر واگذار نخواهد شد

و مركز هاي بيناي، با ترويج سازمان زمينه با وجود چنين المللي همچون بانك جهاني
يريزي رسمي به پديدهو با توجه به تجارب جهاني موفق، نظام برنامه)Habitat( اسكان بشر

و سكونتگاههاي غيررسمي نگرشي جديد را در پيش گرفت ويهنتيج. فقر شهري امر تدوين
و ساماندهي سكونتگاههاي غيررسمي كرمانشاه و شهرهاي( عملياتي شدن طرح بهسازي

و زاهدان در اين زمينه. آغاز شده است 1382است كه عمالً از سال) سنندج، تبريز، بندرعباس
ريزي اندركاران امر صورت گرفته است كه در نوع خود در برنامه دستكوشش فراواني از سوي 

با. نظير استشهري كشور كم اگرچه قضاوت نهايي در مورد اين طرح نياز به گذر زمان دارد اما
و تشكيالت مستقل در اين رابطه اتفاق مباركي است كه  اين وجود صرف وجود اين برنامه

و تقويت دارد ياخير چند نكتهيهچند ساليهحال با توجه به تجرب در اين. جاي تقدير
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و ناروشن برنامه اساسي به و بهسازي سكونتگاهيعنوان نكات مبهم هاي غيررسمي ساماندهي
:هاي جديد باشد تواند مبناي پژوهش در كرمانشاه قابل يادآوري است كه مي

سكونتگاه جعفرآباد، سنجي،چهارمطالعات امكانيدرنتيجه:نارسايي درتعريف محالت هدف)1
و شاطرآباد به عنوان محالت هدف براي مداخله انتخاب شدهآباد، دولتكولي و مجموعه آباد اند

ترين در اين طرح اگرچه بزرگ.ه شده استيسكونتگاه ارا پيشنهادي در اين چهار اقداماتي
به سكونتگاه محالت اند، اما اين شده عنوان محالت هدف انتخاب هاي غيررسمي شهر

آباد، سه سكونتگاه ديگر واقع بجز كوليدر فقيرنشين غيررسمي نيستند، نيازمندترين محالت
از اين برنامهدر. اند درونزا را پيش گرفتهيتا حد زيادي راه ارتقا  سكونتگاهي چون چمن كه

و مبرم جنبه و غيره نيازمند توجه سريع است، از برنامه حذف هاي كالبدي، اجتماعي، اقتصادي
و بهسازي سكونتگاههاي.شده است چنين امري تاحدي مغاير اهداف سند توانمندسازي

.غيررسمي است
و توانمندسازي اگرچه از بعد نظري بسيار فراتر از:كالبدي صرف دخالت)2 طرح بهسازي

م و پس از چند سال، آنچه كه به اجرايرحلهدخالت كالبدي محالت ترسيم شده، اما در عمل
ت رسيده است تنها پروژه و در در مجموعه پروژه. سيساتي استأهاي كالبدي هاي پيشنهادي

و اجتماعي در سطح محالت هدف به سنجي طرح، نام بسياري از پروژهامكان هاي اقتصادي
مي. اند خورد، اما تاكنون هيچ يك عملياتي نشده چشم مي رسد ساخت مدرسه، مركز به نظر
و يا بهكرد معابر از نظر دستگاهبهداشت ت، كتابخانه و ثيرگذار در طرح،أهاي اجرايي دخيل

و اجرايي بسيار آسان و پايش.و اجتماعي است هاي مشاركتي تر از طرح تر همچنين ارزيابي
و طرح جنبه بر هاي غيركالبدي بسيار مشكل هاي اجتماعي كم تر است، به همين اساس تر

مس ضروري .يعني بعد توانمندسازي اجتماع محلي توجه شده استلهأترين
ت)3 و با با توجه به محدود شدن پروژه:در مقياس شهر ثيرگذاريأضعف ها به موارد كالبدي

و محدود، كل تعملكرد گسسته و حتي محله نداردثيرگذاري قابلأطرح .توجهي درمقياس شهر
ش:شدن روند اجراييطوالني)4 هاي كالبدي تعريف اجرايي پروژهيدن دورهباتوجه به طوالني

و مشاركت محلي بسيار ها،شده در سطح محالت، اثرگذاري پروژه پيوند با اجتماع محلي
و در و اجتماع محلي از كل طرح ضعيف شده واقع اعتماد عمومي مديريت تضعيف شده محلي

. است
و اولويت)5 وييكي از مسا:ها تعريف غيردقيق نيازها ريزي شهري در مشكالت دخالت برنامهل

و تعريف اولويت و مشكالت واقعي اجتماع محلي استسكونتگاههاي غيررسمي، درك در. ها
. اي پديد آمده است هاي ناخواسته اين زمينه اگرچه تالش زيادي صورت گرفته است اما لغزش
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ان در مقطع دبستان آموزاي كه در چند سال اخير كاهش چشمگير دانش براي نمونه، در محله
كاسته شده محسوسيآموز در مدارس آن به نحوو از تراكم دانشاست شاهدراو راهنمايي 
 با توجه به محدوديت. ها بوده استتمقاطع يكي از اولوي جديد در اين مدارس است، ساخت

و مبتني بر نيازهاي اصلي طراحي گرددأت،مين در اين محالتز . سيسات بايد با دقت
و سكونتگاههاي غير رسمي داراي ويژگي:پيش گرفتن روش همسان براي تمام محالت)6 ها

و تكامل پيروي نمي و از يك الگوي خاص تكوين حتي. كنند مشخصات بسيار متفاوتي هستند
ا و و سازوكارهاي آن بايستي متفاوتودر محالت هدف طرح توانمندسازي شيوه لويت مداخله

تج. باشد ربه چند سال گذشته نشان داده است، به كارگيري يك الگو براي تمام اما آنچه كه
. ها استوار است ايجاد برخي زير ساختيبر پايه محالت است كه عمدتاً

و بهسازي به:ضعيف با مردم ارتباط)7 واقعيت اين است كه در سطح محلي، توانمندسازي
آن طرح از باالعنوان يك و ارتباط و ارزيابي مورد توجه بوده در مراحل مختلف به ويژه در اجرا

و عدم شكل. با سطوح محلي بسيار ضعيف است گيري چنين امري تضعيف مشاركت مردم
و تسهيالت را در پي داردهاي الزم براي بهره ظرفيت ارتباط مردم براي. گيري بهينه از امكانات
به تبديل مي مردم محور بسيار الزم است طرحي شدن طرح  واند در سطوح مختلفتكه
و نهايتاًاطالع در باالترين. حد مطلوب مالكيت مورد توجه باشددر رساني، رايزني، مشاركت

و طرح به اجتماع محلي است تا اجتماع در  سطح دستيابي به مالكيت به مفهوم تعلق پروژه
. هاي بهره برداري بهينه كندمطلوب ترين شرايط از پروژه

ط و برنابنابراين اگرچه بسكونتگاه توانمندسازييمهرح عد هاي غيررسمي در كرمانشاه از
و تا حدي عملي تحولي در برنامه مسنظري و نگرش به ميأريزي شود، اما موانع له محسوب

و نهادي امكان تحقق اهداف را مشكل ساخته است ده در بيشتر برنامه. ساختاري يههاي چند
ت بوده استگذشته آنچه كه بيشتر مد نظر و برنامهأ، در مين مسكن و ريزي از باال بوده است
و درون تا مجموع مشاركت محلي و برنامه زا و حد زيادي ناديده گرفته شده است ريزي شهري

و ملّ .خود را ايفا نكرده استيگرانههاي تسهيل گاه جنبهي هيچمديريت محلي

كهيهبخشي از اين نوشتار برگرفته از رسال٭ دكتري اينجانب در دانشگاه شهيد بهشتي است
و مشاوره و دكتر ژيال سجادي و دكتريبا راهنمايي دكتر مظفر صرافي دكتر پرويز پيران

همجميله توكلي مييهنيا تدوين گرديده كه از .كنم آنان سپاسگزاري
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